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Abstract
Based on Dasātir’s approach, world history is divided into some basic
periods (Mehīn Charkh) andeach of these main periods is divided into some
shorter periods (Kehīn Charkh). The big period in which we are has begun
with “Ābād”, the prophet who all of the people in the current world are of
his generation. After Ābād’s period, three short periods have been passed
until fifth-period “Golshāhīān”. Studying Dasātirian criteria for the
beginning and end of the one period, it is shown “Kay khōsrow” is the final
prophet of Golshāhīān and Zoroaster is the first prophet of the consequent
period. Concerning this fact that “Sāsān V” is the final prophet of the
Zoroastrian period and “Parvīz” is the last divine king in Dasātir, it is
demonstrated that Dasātir should be considered as the enunciation of
Āzarkeyvān who is the first prophet of the seventh short period.
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Dasātiris known to be the scripture of Āzarkeyvānians, but this fact is not
yet explained. It is even more complicated because unexpectedly, the
names and indications of Āzarkeyvān and his followers are never
expressed in the book. Dasātiris considered in this study as the narrator of
the sacred history of humanity with a definite purpose, and it is tried to
show how the Iranian scheme of Āzarkeyvānians serves as the explanatory
factor for the prophethood of Āzarkeyvān. Aiming at this, the major and
minor periods of human history are classified according to Dasātir, and the
internal logic of this course is then focused to clarify the ultimate goal of
the book.
According to the main viewpoint of Dasātir, world history is classified into
some greater cycles (Mehīn Charkh) and their exact number is not definite.
Each great cycle (Mehīn Charkh) is also classified into some smaller cycles
(KehīnCharkh), and finally, a great cycle is ended by one of these small
cycles. The great cycle to which we belong is started by “Abād”, a prophet
who is the father of all humans. From this point of view, Dasātiris a
description of the current great cycle. Based on Dasātir, each great cycle
begins with a prophet and ends with a king. In the age of the last king of
each small cycle, disobedience and immorality of people will cause the king
to abandon his people. Then, there would be chaos, and a period of total
riot will reign over the humans leading to the end of the small cycle and
the emergence of a new prophet who begins the next cycle. In Dasātir, five
small cycles directly named which are titled based on the names of the
prophets of the beginning of each cycle: Abādiān, Jiān, Yasiān, Shāiyān,
and, Golshāhiān. According to the mentioned principles, the end of the
Golshāhiān cycle corresponds to the prophethood of Kay Khosrow. Being a
special prophet, Kay Khosrow always concentrates on the upper world, and
he constantly seeks to return to God. Thus, Kay Khosrow not only fathers
no children, but also avoids women, and in the end, he is ascended toward
God. The new small cycle is started by the emergence of Zoroaster, and
according to Dasātir, this cycle is continued until the end of the
prophethood of the Sāsān V. This cycle would end when Khosrow Parviz is
killed, and a period of chaos and disorder is started coinciding with the
Arab Invasion of Iran. In the predictions of the “letter of Shet Sāsān I”, it is
stated that a prophet will appear from his generation, and he begins a new
small cycle.
Therefore, by studying the course of the important events and the
sequence of prophets in Dasātir, it is clarified that in this book, a special
view of the world and man has led to a special conception of the
relationship between man and God. The most important point in this
relationship is how man is related to God by such a medium called prophet.
Thus, in order to preserve this relationship, necessarily the series of
prophets must appear in different periods resulted from the change in
human societies. Therefore, the question is raised by the reader at the end
of Dasātir is that has this course come to an end? And will any other
prophet emerge? This question is realized when it is set aside the first
question, and that shows why Dasātir is the scripture of Āzarkeyvānians. If
we remember the course of contents and the way the prophets appear as it
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was stated before, an explicit answer will be provided and that is the
emergence of a new series of prophets among which Āzarkeyvān is the
major one. More clearly, the whole content of Dasātir is an introduction to
appearance of Āzarkeyvān as a new prophet, and that is why this book is
called the scripture of Āzarkeyvānians. Thus, Āzarkeyvān must be
considered a prophet who is a descendant of Sāsān I according to his
genealogy presented in Dabestān e Mazāheb.
The scheme explained above represents the end pursued by the author or
authors of Dasātir. In other words, they created a historical structure in
order to justify the prophethood of Āzarkeyvān. Thus, the author or
authors of Dasātir used materials and subjects that are not only incorrect
in most cases, but also fake and spurious. The prophets and kings who are
referred to until the fifth small cycle in Dasātirhave no historical existence
and they are created only to fill the gaps in the primary cycles of this
spurious history. Such a story with these prophets having a very long
background is fabricated by using false expressions in order to present the
content of Dasātiras sacred history and to attract the readers who were
unaware of the ultimate goal of this book at the beginning. In the fifth
small cycle of Dasātir, all of the prophets who are inspired by mythological
characters of Iranian culture have never been recognized as prophets. In
this section, the historical figures such as Alexandar and Dara are
discussed; however, their false identity is completely obvious. It is only in
the sixth small cycle of Dasātirthat some historical figures such as
Zoroaster or some kings like Khosrow Parviz are identifiable. But the
content of this section is also arranged intentionally to pave the way for
the prophethood of Āzarkeyvān in the next cycle. As it was recognized
through this study, there are several serious errors in the formal plan of
Dasātir. In addition to the abnormal “duration” of primary cycles and final
cycles in Dasātir, when the fifth small cycle begins and the mythological
figures appear, the author or authors of Dasātir are compelled to change
the way a cycle begins or ends according to the background of figures
because the reader already knows about them, and consequently, this cycle
would be different from previous cycles in terms of the arrangement. This
issue is raised at the end of the fifth small cycle and the beginning of the
sixth cycle more than before, and the principled order is challenged .
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امین شاه وردی

چکیده
بر اساس ديدگاه اصلیدساتیر ،تاريخ جهان به برخی دورههای بزرگ اصللی
(مهین چرخ) تقسیم میشود که تعداد دقیق آنها دانسته نیسل  .هلر يلک از
اين دورهها نیز به چند دورة کوچکتر (کهین چرخ) تقسلیم ملیشلود و در
انتها،دوره ای بزرگ بايکی از اين دورههای کوچکتر پايان میپذيرد .آغازگر
دورة بزرگی که اکنون در آن قلرار داريلم «آبلاد» ،پیلامبری اسل کله همله
انسانهای امروزی از نسل او هستند .اين دوره بلا سله دورة کوچلک ديگلر
دنبال شده تا به دورة «گلشاهیان» رسلیده اسل  .در ايلن مقالله ،بلا بررسلی
معیارهای دساتیریِ شروع و پايان يک دورة کوچک ،نشان داده میشلود کله
کیخسرو آخرين پیامبر گلشاهی و زرتش نخستین پیامبر دورة بعلد اسل .
در ادامه ،با توجه به اينکه ساسان پنجم آخرين پیامبر دورة زرتشتی و پرويز
آخرين پادشاه الهی دسلاتیر اسل  ،اسلتد ل ملیشلود کله دسلاتیر را بايلد
بشارتنامة ظهور آذرکیوان به مثابه نخستین پیامبر هفتملین کهلین چلرخ در
نظر گرف .
کلید واژه ها :دسلاتیر ،آذرکیلوان ،ادوار قدسلی تلاريخ ،پیلامبران دسلاتیری،
دبستان مذاهب.
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مقدمه

آذرکیوانیان ،منتسب به مکتبی بودند که نام آن از شخصی به نام آذرکیلوان گرفتله شلده
بود .آنها متأثر از آراء وآموزههای آذرکیلوان ،بله تلرويج تعلالیمی ملیپرداختنلد کله در
دورههای بعد بسیار مهم و پر نفوذ واقع شدند .پس از آنکه انکتیلل دو پلرون ،بلا متلون
اوستايی در هند آشنا شد و بلا فراگیلری زبلان ايلن متلون از موبلدان هنلدی ،توانسل
ترجمهای از آنها را به فرانسوی منتشرکند؛ کسانی مانند جلونز گملان کردنلد کله شلايد
دعوی آذرکیوانیان در قدم کتابی مانند دساتیر نیز درسل باشلد و بلا يلافتن آن ،ملتن
مذهبی ديگری به ديرپايی يا حتی قديمتر از اوستا به دس آيد .در حدود همین زملان
بود که مال کاووس و فرزندش از ايران بازگشتند و با خود نسخهای از دساتیر را آوردند
که گويا در آن زمان در هند وجود نداشل (0مجتبلا ی .)050 :0330 ،پلس از ايلن ،دانکلن
فرماندار بمبئی ،که قصد داش ترجمهای از اين کتاب را به انگلیسی منتشر کنلد از ملال
فیروز خواس که کسی را از وجود اين کتاب آگاه نکند (پورداود .)03 :0336 ،با اين همه،
دانکن چندان زنده نماند تا ترجمه خويش را به پايان رساند و همین امر سلبب شلد تلا
مال فیروز و فردی به نام ارسکین به تشويق و درخواس سر جان ملکم ،به ترجمه ايلن
اثر بپردازند و نهايتاً در سال  0303میالدی ،دساتیر را همراه با ترجمه انگلیسی آن چاپ
کنند (پورداود.)06-03 :0336 ،
دساتیر کتاب آسمانی آذرکیوانیان خوانده شده و در بسیاری از آثار آنان به آن اشلاره
شده اس  .با اين همه ،تاکنون به اين موضوع پرداخته نشده که چرا ايلن کتلاب کله در
آن ،نه نامی از آذرکیوان اس و نه نشانی از پیروان وی ،بايد کتاب آسمانی پیلروان ايلن
مکتب باشد .در اين مقاله ،تالش ملیشلود تلا روشلن شلود کله چگونله لر ايرانلی
آذرکیوانیان در دساتیر در جه توجیه و تبیین پیامبری آذرکیوان بوده اس و چگونه بلا
فراهم آوردن موضوعات گوناگون سعی کردهاند تا ظاهری قدسی به مطالب خود بدهند
و در نهاي پیامبری آذرکیوان را غیرمستقیم از آن نتیجه بگیرند.

 .2پیشینه پژوهش
تا پیش از آنکه مال فیروزدساتیر را چاپ کند ،ايلن کتلاب نايلاب بلود و بیعتلاً امکلان
بررسی دقیق آن وجود نداش  .اما از زمان انتشار اين اثلر تلا املروز نیلز پلووهشهلای
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دقیقی در زمینه محتوای آن صلورت نگرفتله اسل  .در آثلاری کله آراء و انديشلههلای
آذرکیوانی بررسی میشوند ،معمو ً اشارههايی در مورد دساتیر نیز وجود دارد که از حد
معرفی و گزارش کلی فراتر نمیروند .از میان اين آثار میتوان به مقا ت آ لوکی( Aoki,
 )2000و ( )Aoki, 2001اشللاره کللرد کلله در آنهللا آراء و انديشللههللای آذرکیللوانی در
چهارچوب پیوند انديشههای زرتشتی با عرفان اسالمی مورد بررسی قرار گرفتهانلد؛ املا
از آنجا که در دساتیر مطالب کمتری نسب به ديگر آثار آذرکیوانی در اين زمینله وجلود
دارد ،آ وکی نیز چندان توجهی به دساتیر نکرده اس  .شفیلد نیز در چهارچوبی مشلابه،
اما اندکی مفصلتر به دساتیر میپردازد و معتقد اس که زبان ويوه دساتیر را میتوان بلا
مقام جمع الجمع نزد عرفا مقايسه کرد ( .)Sheffield, 2014: 165بر ايلن اسلاس ،شلفیلد
معتقد اس که از نظر آذرکیوانیان ،تنها در هنگام بیان گزارشهلای پیلامبران از حقیقل
غايی جهان اس که اختالفهای دينی پديد میآيند؛ بنابراين ،نبايلد تفلاوتهلای میلان
اديان گوناگون را بنیادين و اساسی در نظلر گرفل و ملیبايسل بله حقیقل وغايل
مقصود آنها توجه کرد .روشن اس که چنین گرايشی به کثرتگرايی دينی راه میبرد و
چنانکه در بخش پايانی همین مقاله خواهد آمد نمیتوانلد بلا رويکلرد کللی دسلاتیر در
تأکید بر ايرانگرايی و تمرکز بر اسطورههای ايرانی و درعین حال عدم اشلاره بله ديگلر
اديان و شخصی های مذهبی ،هماهنگ باشد .از سلوی ديگلر ،پلورداود بلا تمرکلز بلر
دساتیر ،مطالب بیشتری را بیان میکند اما غالباً از منظر زبانی و انتقاد از واژهسلازیهلای
دلخواهانه اس که به بررسی اين کتاب ملیپلردازد (پلورداود .)0336 ،مجتبلا ی نیلز در
گزارش خود از آذرکیوان ،بخش کوتاهی را بله دسلاتیر اختصلا ملیدهلد و مطللب
چندان بیشتری را بر گفتههای پلورداود نملیافزايلد (مجتبلا ی .)003-056 :0330 ،بلدين
ترتیب ،در هیچيک از آثاری که تاکنون نگاشته شدهاند ،به ور دقیلق ،ادوار تلاريخی در
دساتیر و استفاده از آنها در جه بیان پیامی خا پیگرفتله نشلده و چنانکله در ايلن
مقاله آمده اس به منطق درونی تحو ت دورههای تاريخی و پیگری آنها در جه بیان
پیامبری آذرکیوان توجه نشده اس .
 .9پیامبران دساتیری
آذرکیوانیان دساتیر را کتابی آسمانی میدانند که در آن گفتارهای الهی خطاب بله پلانزده
پیامبر و يک پادشاهآورده شده اس  .در هر بخش از اين کتاب ،ادعا شلده کله سلخنان
خداوند خطاب به يکی از برگزيلدگان دسلاتیری آملده و آن بخلش نیلز بله نلام هملان

جاويدان خرد ،شماره  ،33بهار و تابستان 0022

036

شخص ،نامیده شده اس  .نکته جالب آنکه هیچ يک از پیامبران دساتیری جز زرتشل ،
پیامبران يا شخصی های دينی شناخته شدهای نیستند و به هیچ يک از اديان بزرگ تعلق
ندارند .بدينترتیب ،به نظر میرسد که نويسنده يا نويسندگان دساتیر به د يلی که شايد
يکی از آنها ايرانگرايی و توجّه به سنّ های ايرانی اسل  ،0شخصلی هلای اسلطورهای
ايرانی را به عنوان پیامبران خود انتخاب کردهاند« .3آباد» نخستین پیلامبری اسل کله در
دساتیر به وی اشاره میشود و نخستین بخش از اين کتاب به گفتارهلای خداونلد بلا او
اختصا يافته اس  .بخشهای بعدی دساتیر به ترتیلب شلامل گفتارهلای خداونلد بلا
ديگر پیامبران دساتیری يعنی جیافرام ،شای کلیلو ،ياسلان ،گلشلاه ،سلیامک ،هوشلنگ،
تهمورس ،جمشید ،فريدون ،منوچهر ،کیخسرو ،زرتش  ،ساسان نخس و ساسان پنجم
اس  .در اين میان ،يک بخش نیز به گفتارهای خداوند با اسکندر اختصلا يافتله کله
گرچه پیامبر نیس اما از پادشاهان برگزيده اس .
متن دساتیر از دو بخش تشکیل شده ،بخش نخس به زبانی نامشخص اس کله غالبلاً
آن را جعلی و ساختگی دانستهاند و بخش دوم ،ترجمه و شرحی اس به زبان فارسلی.
نام پیامبران دساتیری در متن نخس که آن را از اين به بعد زبان دساتیری ملینلامیم در
بیشتر موارد متفاوت با نام آنها در متن فارسی اسل و مقايسله آنهلا بلا يکلديگر نشلان
میدهد که تعمدی در اين تحريف و معوّج ساختن نلامهلا وجلود داشلته اسل  .بلرای
مقايسه و توجه بهتر به اين موضوع ،نام دساتیری پیامبران و معادلهای فارسلی آنهلا در
ادامه ذکر میشوند.
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غالب کسانی که به بررسی دساتیر پرداختهاند ،صلريحاً يلا تلويحلاً اسلکندر را يکلی از
پیامبران دساتیری دانسته و بلدين ترتیلب از شلانزده پیلامبر دسلاتیری سلخن بله میلان
آوردهاند3؛ اين در حالی اس که در دساتیر هلیچگلاه اسلکندر پیلامبر خوانلده نشلده و
نامهای به وی اختصا نیافته اس  .حتی بخشلی از دسلاتیر کله اختصاصلاً بله سلخن
ازاسکندرمیپردازد با عنوان «پندنامه» از ديگر بخشهايی که عنلوان «نامله» دارنلد مجلزا
شده اس .
نام نخستین پیامبر دساتیری در متن نامه نخس  ،تنها سلهبلار در بنلدهلای  005 ،003و
063با عنوان «آباد» آمده اس و هملین نلام را بايلد نلام اصللی وی دانسل  .3بنلابراين
واژههای «فرزآباد» و «مهآباد» که به ترتیب در عنلوان نامله نخسل و فهرسل ناملههلا
آمده اند ،3شامل نام اين پیامبر همراه با صفتی هستند که نشان دهنده احترام و بزرگلی او
اس  .در عین حال ،از آنجا که در نام بسیاری از افرادی که پس از «آبلاد» ملیآينلد نیلز
واژه «آباد» وجود دارد ،احتما ً از واژه «فرز» دساتیری به معنای «بزرگ» يا واژه «مَه» بله
همینمعنا ،برای مشخص کردن نخستین«آباد» استفاده شده اس  .اين مطلب را به خوبی
در بند  30از نامه ساسان نخس میتوان ديد:
( )30سرو کا فه مناد فرز آباد فیاس
همه را به کیش بزرگ آباد بخوان (.)Desatir, 1818: 295

اکنون ،اگر به نامهای دساتیری چهار پیامبر نخس دسلاتیر و معلادلهلای فارسلی آنهلا
توجه کنیم درمیيابیم که نامهای دساتیری و فارسی اين پیامبران به يکسان آملده اسل ،
اين در حالی اس که همه پیامبران بعدی نامهای دساتیری متفاوتی در قیاس با نامهلای
فارسیشان دارند .بنابراين به نظر میرسد تعمدی در اين کلار وجلود داشلته اسل  .در
عین حال ،نحوة معرفی چهار پیامبر نخس دساتیر نیز با شلیوة معرفلی پیلامبران بعلدی
متفاوت اس  .در نامههای اين چهار پیامبر نخستین ،ابتدا پیامبر ياد شلده مخا لب قلرار
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میگیرد و برخی آموزهها به وی يادآوری میشود و در انتها به شرارت و نافرمانی ملردم
دورة وی در زمللان آخللرين پادشللاه دورهاش اشللاره مللیشللود و بلله دوری جسللتن و
کناره گیری آن پادشاه از مردم زمانش اشاره میشود .در پايان ،نام پیامبری آورده میشود
که پس از آخرين پادشاه ،روشنی و راسلتی را بلرای ملردم بله ارمنلان خواهلد آورد و
دورهای جديد را آغاز خواهد کرد .اين پیامبر جديد ،مردم را از کجی و انحراف نجلات
میدهد و بدينسان تسکین و مرهمی برای پادشاه پیشینی ملیشلود کله بلا ناسپاسلی و
نافرمانی مردم زمانش مواجه گرديده اس .
 .0آبادیان ،جیان ،یاسیان ،شاییان
اگر شیوة دساتیر در معرفی اين چهار پیامبر را دقیقتلر بررسلی کنلیم ،درملیيلابیم کله
هريک از آنها آغازگر دورهای جديد هستند .به عبارت ديگر ،تاريخ بشری در دساتیر بله
دورههای مشخصی تقسیم میشود؛ در ابتدای هر دوره پیامبری ظهور میکنلد و آن دوره
به نام آن پیامبر شناخته میشود .دورة نخستین با «آباد» و همسرش آغاز میشود و چنین
گفته میشود که همه ديگر انسانها از نسل آنها هستند.
و همخوابه بازمانلدی و

ای برگزيده آباد در نخس اين مهین چرخ تو با جف
ديگری به پايید ،اکنون مردمان از شمايند (.)Desatir, 1818: 32-33

اين گفتار ،نشان میدهد که پیش از دورهای که با «آباد» آغاز میشود دورههلايی وجلود
داشته و در آن دورهها انسانهايی میزيستهاند که «آباد» و همسرش را بازمانده آنها بايلد
به حساب آورد .اين مطلب با اين باور که جهان قلديم اسل و آغلاز زملانی نلدارد بله
خوبی هماهنگ اس  .پس هرچه به عقب برويم ،جهان و انسان وجود داشته و آغلازی
نمیتوان برای آن در نظر گرف  .بر اين اساس ،آغلاز دورههلای پیلامبری بلا «آبلاد» بله
معنای آغاز انسان نیس  .از اين حیث ،تفاوت مهمی میان دساتیر و اديان سامی و حتلی
کیش زرتشتی به چشم میخورد .چه آنکه در اديان يلاد شلده ،جهلان و انسلان آغلازی
زمانی دارند و از جايی در گذشتههای دور که بعضاً تاريخ آن هلم کلامالً روشلن اسل
آغاز میشوند .در دبستان مذاهب ،در توضیح باور «آباديان» در ايلن زمینله چنلین آملده
اس :
گويند بداي وجود انسان معلوم نیس و علم بشری احا ه آن نکند چه افلراد
انسانی را آغاز زمانی نبود هَلُم جراً ،اصالً کرانپذير به فلردی نشلود و تسلسلل
در اين امور چون تسلسل در شماره اس (دبستان مذاهب.)3 :0360 ،
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بنابراين «آباد» و همسرش آغازگر دورة ابتدايی دساتیر هستند نله آغلازگر انسلانهلا در
جهان؛ زيرا که پیش از آنها نیز انسانها بودهاند .با شروع اين دوره ،به تدريج دسلتوراتی
به «آباد» داده میشود و همگام با آن جهان به کام مردملان اسل  .10املا پلس از ملدتی،
تفرق و اختالف میان مردم پديد میآيد و باورهای نادرس
در نتیجه آن جنگها و کشتارها به پا میشوند:

گوناگونی نضج میگیرند و

( )002چه ،گروهی مردم کشلتن را بله و خلوب داننلد ( )000چنلد کلیشآور
گويند که آيین ما رانده نشود و برنخیزد ( )000و در ايشان نبردهلا و جنلگهلا
پديد آيد (.)Desatir, 1818: 39-40

بنابراين دوره «آباد» با نافرمانی و گناههای فراوان مردم پايان ملیپلذيرد.11در ايلن دوره،
پس از «آباد» ،سیزده پیامبر ديگر در پی او میآيند12و پس از آنها نوب

به پادشاهان ايلن

دوره میرسد و اين پادشاهان ،هر يک پس از ديگری میآيند تا پادشاهی به «آبلاد آراد»
میرسد .03آباد آراد ،به سبب بدکاری مردمان از آنها کناره میگیلرد14و نیکلان بله سلرا
فرزند وی «جیافرام» میروند .05بدينسان دورة جديدی آغاز میشود که نخستین پیامبر
آن «جیافرام» اس .
در دورهای که «جیافرام» سر سلسله آن اس  ،مجدداً به همان ترتیبی که در دورة «آباد»
گفته شد ،سلسلهای از پیامبران از پی هم میآيند .در اينجا نیز بايد فرض کرد که پس از
پیامبران ،پادشاهانی ظاهر میشوند تا پادشاهی بله آخلرين پادشلاه ملیرسلد .06آخلرين
پادشاه اين دوره که «جیآ د» اس  ،مشابه «آباد آراد» ،به سبب رواج بدکرداری مردم از
میان آنها بیرون میرود .در اين هنگام ،نیکان روزگار سرا فرزندش میروند و همزملان
وحی الهی نیز بر اين فرزند فرو فرستاده شده و وی که «شایکلیو» نام دارد ،به پیلامبری
برگزيده میشود تا دورة ديگری آغاز شلود .03ايلن دوره نیلز مشلابه دورههلای گذشلته
میگذرد و پیامبرانی میآيند تا پادشاهان ظاهر ملیشلوند و آخلرين پادشلاه کله «شلای
مهبول» نام دارد به سبب بد کاری مردم از میان آنهلا بیلرون ملیرود .03در ايلن هنگلام،
وحی الهی بر فرزند وی «ياسان» نازل شده و او به پیامبری برانگیخته ملیشلود .در ايلن
دوره نیز پیامبرانی در پی هم میآيند و با فرض اينکه مانند دورههای پیش ،پادشاهان در
پی پیامبران میآيند؛ اين دوره نیز همچنان ادامه میيابلد تلا آخلرين پادشلاه آن «ياسلان
آجام» به سبب بدکاری مردم از میان آنها میرود و در اين هنگام وحی الهلی بله فرزنلد
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وی «گلشاه» فرو فرستاده میشود و وی به پیامبری برانگیخته شده و دورة جديدی آغاز
میگردد.
 .5گلشاهیان
با به پیامبری رسیدن «گلشاه» ،دوره جديدی آغاز میشود که بر خالف دورههای پیشین
با تفصیل بیشتری در دساتیر دنبال میشود .در حالی که در دورههای پیشلین اغللب بله
پیامبران ابتدای دوره و پادشاه انتهای دوره اشاره میشد ،در اين دوره جديلد ،پیلامبرانی
که از پی گلشاه میآيند هر يلک بخلش جداگانلهای از دسلاتیر را بله خلود اختصلا
میدهند و توصیفات دقیقتری از آنها به میان میآيد .در دوره گلشاه ،همه چیز به سامان
میرسد و فرمانروايی بر همة پديدههای زمینی به کمال میرسد:
( )30ای گلشاه تو آن پینمبری کله سله پلور کله کلانی و روينلده و جلانور را
گويند ،پرمان تو میبرند ( )35و چار مادر کله چهلار گلوهر باشلد در فرگفل
تواند (.)Desatir, 1818: 14

پس از «گلشاه» ،فرزنلد وی سلیامک بله پیلامبری ملیرسلد 19و پلس از وی فرزنلدش
«هوشنگ» .پلس از «هوشلنگ» فرزنلدش «تهملورس» و پلس از «تهملورس» فرزنلدش
«جمشید»02به پیامبری میرسد .تا اينجا شباه های قابل مالحظهای میان مطالب دسلاتیر
با آنچه در شاهنامه و ديگر رواي های ايرانی آمده اس به چشم میخلورد .املا داوری
دساتیر در خصو «جمشید» بهگونهای ديگر اس  .در دساتیر بر خلالف سلاير منلابع،
بدکاری و ناسپاسی مردم سبب میشود جمشید از میان آنها بیرون رود و ضحاک تلازی
بر آنها تسلط يابد:
( )30اکنللون مردمللان بللدکار شللدند و راه تنللدباری گرفتنللد ( )35و ارج تللو را
نمیشناسند ( )36و چم سخنان تو نمیيابند و با اين نکوهش تو میکننلد ()33
و نیکويیها که تو از برای ايشان خواستی فراموش کردند ( )33اکنون تلو را از
میان اينها برآرم و اينان را به دس دهآک تازی ،بودن سزاوار اسل ( Desatir,

.)1818: 154

پیامبری جمشید با آمدن ضحاک پايان میيابد ،اما دورة جديدی آغاز نمیشلود .ايلن در
حالی اس که انتظار میرود همانند دورههای قبلل کله بلا بلدکاری و نافرملانی ملردم،
دورهای به پايان میرسید و فساد و کشتار جامعه را فرا میگرف  ،اين بار هم سیر وقايع
به همین شیوه پیش رود .اما چنین نمیشود و يزدان بر مردم ملیبخشلد و دورة پیشلین
همچنان ادامه پیدا میکند و فريدون به راهنمايی مردم برگزيده میشود:
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( )0ای فريدون پور آبتین بر مردمان و جانوران بیآزار بخشیدم و از گناه ايشان
گذشتم و تو را که دوس منی به پینمبری گزيدم و جهان را پرستنده تو کلردم
(.)Desatir, 1818: 157

بدين ترتیب ،رسال الهی به خاندان فريدون منتقل میشود .اما بلا نافرملانی سللم و
تور ،اين عطیه الهی به منوچهر فرزند ايرج میرسد و او اس که پیامبر پس از فريلدون
به حساب میآيد .0پس از منوچهر ،پیامبری به کیخسرو میرسد و بلا وی نقطله عطلف
سلسله گلشاهیان رقم میخورد .کیخسرو را بايد آخرين پیامبر گلشاهی به حسلاب آورد
و پیامبر پس از او را نخستین پیامبر دوره جديد دانس  .اين مطلب مهمی اسل کله در
دساتیر بدان تصريح نمیشود اما برای درک ساختار و دريافل پیلام دسلاتیر از اهمیل
بسیار برخوردار اس .
چنانکه در موارد پیشین ديده شد ،در انتقال از يک دوره به دوره بعد و شروع نسلل
جديدی از پیامبران ،نخس سلسله پیامبری بله سلسلله پادشلاهی تبلديل ملیشلد و از
آخرين پادشاه دوره قبل نخستین پیامبر دوره بعد پديد میآملد .در اينجلا نیلز بلا ملورد
تقريباً مشابهی مواجه هستیم ،اما نه دقیقاً همانند موارد پیشین .در دورة پیامبری کیخسرو
حادثة خاصی روی میدهد که اتفاقات اين دوره را تح تأثیر خود قرار ملیدهلد و آن
عروج کیخسرواس به سوی يزدان .در ابتدای نامة يازدهم دساتیر که به وی اختصلا
يافته اس  ،کیخسرو چنین معرفی میشود:
و پور فرشته اس

( )6روان تو فرشته اس
با تو خرد نام دادهام (.)Desatir, 1818: 170

و چنین سروشی گراملی و بلزرگ

بدين ترتیب از همان آغلاز گفتله ملیشلود کله کیخسلرو از صلفای بلا ن خاصلی
برخوردار اس و مشتاق فراروی از جهان فرودين به فرازيناس  .چنین گفتله ملیشلود
که او به عروجهای گاه و بیگاه نمیتواند بسنده کند و همین امر سبب میشلود تلا بله
صورت کامل نزد يزدان برود:
( )03اکنون به گاه گاه آمدن برم خوشنود نیستی و همیشه و همواره بلودن نلزد
من میخواهی ( )00من نیز به دوری تو خوشنود نیم (.)Desatir, 1818: 174

عروج کیخسرو به تنهايی دلیل انقطاع گلشاهیان نیس  .در واقع ،از آنجلا کله کیخسلرو
عارفی وارسته و بريده از تعلقات دنیا اس  ،شیوة خاصی را نیز در زندگی پیش میگیرد
که سبب انقطاع گلشاهیان میگردد .در دساتیر ،در اين زمینه چنین آمده اس :
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( )06و تو را آن فرهی دادم که با همه دستگاه از نزديکی زنان دوری گرفتلی و
با اينان نیامیختی و روز و شب ،دل را به من بستی (.)Desatir, 1818: 172

بنابراين ،نسلی از کیخسرو باقی نمیماند تا پیامبری در آن ادامله يابلد .بلر ايلن اسلاس،
کیخسرو آخلرين پیلامبر گلشلاهی اسل و پلس از وی دورة جديلدی از تلاريخ آغلاز
میگردد .توضیحات دساتیر در ايلن قسلم هرچنلد مجملل املا ايلن مطللب را تأيیلد
میکنند؛ چرا که همانند گذارهای پیشین ،در اين ملورد نیلز بلا بله پايلان رسلیدن دورة
پیامبری ،ابتدا پادشاهی ظهور میکند تا واسطه میان دو نسل از پیلامبران باشلد .در نامله
کیخسرو ،خداوند چنین او را مورد خطاب قرار میدهد:
( )06فرودين جهان را به لهراسب سپار که فلره ايلزدی بلا اوسل
.)1818: 175

( Desatir,

سخن در باب پادشاهی لهراسب به همین اندازه میآيد و بیدرنگ به پیلامبری زرتشل
بشارت داده میشود.
 .6زرتشتیان
زرتش در دساتیر ،کسی معرفی میشود که در دورة گشتاسب ظهور کرده و به پیامبری
میرسد .به د يلی که پیش از اين ذکلر شلد ،او را بايلد سلر سلسلله نسلل جديلدی از
پیامبران دانس  .اهمی زرتش در دساتیر را از اينجا میتوان درياف که حجم مطالبی
که به زبان دساتیری ،به وی اختصا يافته از همة پیلامبران پیشلین بیشلتر اسل مگلر
«آباد» که نخستین پیامبر دساتیر اس  .در انتهای نامة زرتش به آشلکار شلدن اسلکندر
بشارت داده میشود اما از او به عنوان پیامبر نام برده نمیشود .در بخش بعلدی دسلاتیر
نیز که به اسکندر اختصا میيابد ،اسکندر همچنان پیامبر نیس  ،بلکه پادشاهی اسل
که يزدان او را بزرگ داشته تا آيین «آبلاد» را در جهلان بگسلتراند 00.بله نظلر ملیرسلد
توضیح تاريخ مطابق نظريه ادواری دسلاتیر بلا رسلیدن بله اسلکندر بلا اشلکال مواجله
میشود ،چرا که از يک سو اسکندر پادشاهی اس که ايران زمین را اشلنال ملیکنلد و
سن های ايرانی را از بین ملیبلرد و از سلوی ديگلر بلا حضلور او خلللی در سلسلله
پیامبرانی که پس از زرتش میآيند به وجلود ملیآيلد .املا در اينجلا نیلز مشلابه دورة
پیامبری «جمشید» ،با استفاده از تمهیدی سعی میشود تا نظرية ادواری سلسلله پیلامبری
حفظ شود .بدين ترتیب ،همانند مورد «جمشید» در اينجا نیز ملردم بله نلابکلاری و بلد
کرداری متصّف میشوند؛ با اين تفاوت که بر خالف حال قبل ،اسکندر فرزنلد شلاهی
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ايرانی يعنی داراب معرفی میشود که به سبب بدیهای مردم به يونان رفتله اسل و بلا
بازگش خود قرار اس آيین «آباد» را گسلترش دهلد .بله هملین منظلور ،داسلتانی در
بخش سیزدهم دساتیر ساخته میشود که بر اسلاس آن گروهلی از فرزانگلان يونلانی از
زرتش درباره پادشاه بزرگی که خواهد آمد (اسکندر) ملیپرسلند و زرتشل بله آنهلا
چنین پاسخ میدهد:
( )56آن پادشاه پور شاهی از نواد شهنشاه گشتاسب باشد ( )53چون ايرانیان بد
کارها کنند و پادشاه خود را کشند يزدان او را که آن پادشلاه خجسلته باشلد بلا
آنکه ايرانی اس به روم برد (.)Desatir, 1818: 186

اکنون با ايرانی شدن و تأيید الهی يافتن اسکندر ،مشکالت پیشین بلر لرف شلده و
ادامه سلسله پیامبرانی که با زرتش آغاز شده بود ،میتواند همچنان ادامه داشلته باشلد.
اگر به تفاوت اين بخش با بخشهای پیشین دق شود ،روشن میگردد که نظريه دوری
پیامبران تا آنگاه که به تاريخ واقعی بشر وارد نشده بود کامالً آزادانه و دلخواهانله قابلل
تفسیر بود ،اما زمانی که پای حقايق تاريخی به میان آمد و قلرار شلد تلا تبیلین آنهلا بلر
اساس اين نظريه صورت پذيرد ،هم توضیحات دساتیر کوتاهتر شد و هم وقايع تلاريخی
قلب و تحريف شدند .پس از میان پرده اسلکندر کله تنهلا پادشلاه دسلاتیری اسل کله
بخشی از اين کتاب به وی اختصا يافته اس  ،رسال پیامبری بله «ساسلان نخسل »
میرسد .در حالی که اين بخش از دساتیر بیشترين حجم مطالب به زبلان فارسلی را بله
خود اختصا داده اس  ،اما چیز زيادی در مورد اين پیامبر گفتله نملیشلود .در نامله
زرتش و پندنامه اسکندر ،نام اين پیامبر ساسان نخس ياد شده ،اما در ناملهای کله بله
خود اين پیامبر اختصا يافته اس  ،نام وی به صورت «آذرساسان»میآيد .اين تفلاوت
نامها آنجا جدیتر میشود که به متن خود دساتیر توجه کنیم؛ در نامة زرتش  ،نام ايلن
پیامبر بدون در نظر گرفتن بخش نخس نام وی «سرساد» در پندنامه اسکندر «سرسلار»
و در نامة ساسان نخس « ،فرديناس» ذکر میشود .او فرزند «داراب» دانسته ملیشلود و
در تفسیر فارسی ذيل بند  ،33نوه داراب بزرگ يعنلی پلدر اسلکندر معرفلی ملیشلود.
بنابراين ،بايد نتیجه گرف که اسکندر عموی ساسان نخس اس .
در اين نامه گفته میشود کله ايرانیلان بله سلبب کشلتن پادشلاه خلود داراب ،پلدر
اسکندر ،نافرمانی و بدکرداری کرده و مستوجب مجازات شدهاند .اما خداوند بله سلبب
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وجود ساسان نخس از گنلاه آنهلا در گذشلته و همچنلان بلر آن نظلر دارد تلا سلسلله
پیامبران زرتشتی ادامه يابد:
( )03ای آذر ساسان پور داراب ( )00بندگی و نماز تو را پسنديدم ( )05و بهلر
تو از گناهان ايرانیان گذشتم (.)Desatir, 1818: 277

پس از به پايان رسیدن پیامبری ساسان نخس به او بشارت داده میشود که پلس از
وی ساسان پنجم خواهد آمد و هداي مردم را بر عهده خواهد گرفل  .ساسلان پلنجم
آخرين پیامبری اس که در اين کتاب به وی اشاره میشود و بلا وی ،سلسلله پیلامبران
دساتیری به پايان میرسد .در تفسیر فارسی دساتیر 03گفتله شلده کله ظهلور او در دورة
خسرو پرويزو در مرو بوده اس .
 .7آذرکیوانیان
تا اينجا سیر وقايع مهم وچگونگی ترتیب پیامبران در دساتیر توضیح داده شد و روشلن
گرديد که درياف خاصی از جهان و انسان سلبب شلده اسل تلا در ايلن کتلاب درک
خاصی از رابطه انسان با خدا شکل بگیرد .در اين رابطه ،مهمترين نکتله ،نحلوة اتصلال
انسان با خدا از ريق واسطهای بله نلام پیلامبر اسل  .از ايلن منظلر ،زم اسل تلا در
دورههای مختلفی که به واسطه تنییر جوامع بشری به وجود ملیآينلد ،سلسللههلايی از
پیامبران ظاهر شوند تا اين ارتباط حفظ شود .بنابراين پرسشی که در پايان کتاب دسلاتیر
برای خواننده پیش میآيد اين اس که آيا اين سیر به پايان رسیده اسل و پلای پیلامبر
ديگری در میان نخواهد بود .اين پرسش زمانی اهمی میيابد که آن را در کنار پرسلش
ديگری که در ابتدا اين مقاله به آن اشاره شد ،قلرار دهلیم؛ و آن اينکله چلرا دسلاتیر را
کتاب آسمانی آذرکیوانیان دانستهاند .اگر سیر مطالب و نحوة ظهلور پیلامبران را چنانکله
پیشتر به آن اشاره شد به ياد داشته باشیم ،پاسخی روشن به دس میآيلد و آن چیلزی
نیس جز ظهور سلسلة جديدی از پیامبران که در رأس آنلان آذرکیلوان قلرار دارد .بله
عبارت روشنتر ،همة مطالب دساتیر مقدمهای اس تا ظهور آذرکیوان به عنوان پیامبری
جديد را روشن و مبرهن سازد و از اينجاس که اين کتاب ،کتاب آسلمانی آذرکیوانیلان
خوانده شده اس  .برای روشنتر شدن اين ادعا بهتر اس تا مفروضات پیشین را به ياد
آوريم و آنها را با حوادثی که در پايان پیامبری ساسان پنجم بله وقلوع ملیپیوندنلد ،در
کنار هم قرار دهیم .از مهمترين اين حوادث ،نافرمانی و بدکاری مردم اسل کله سلبب
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کشته شدن پادشاه الهی خسرو پرويز میشود .در نامه ساسان پنجم اين بلدکاری چنلین
توصیف میشود:
( )03ديدی بلدکاری ايرانیلان را کله پلروز را کشلتند ( )03آنکلس را کله ملن
برکشیدم آنها برانداختند (.)Desatir, 1818: 301

و سزای اين بدکاری ايرانیان ،اين بار بیپاسخ نمیماند و خداوند تصمیم میگیرد تا آنها
را مجازات کند:
اينک از تازيان پاداش يابند (.)Desatir, 1818: 301

از اينجا آشکار میشود کله سلسلله پیلامبران زرتشلتی بله پايلان رسلیده اسل  .در
دورههای پیشین نیز چنین بود که بدکاری و نافرمانی ملردم نسلب بله آخلرين پادشلاه
سبب میشد تا دورهای پايان يابد و دورهای جديد آغاز شود .فاصله میلان ايلن دو دوره
را نیز نابسامانی و قتل و غارت پر میکرد .در نامه ساسان نخس گفتله شلد کله ملردم
بدکار شدند و پادشاه خود يعنی داراب را کشتند .در آن زمان ،خداوند به واسلطه لطلف
نسب به ساسان نخس از آنها درگذش و اسکندر را به ايران فرسلتاد تلا بشلارتی بلر
ظهور پیامبر بعدی باشد .اما اين بار چنین لطف و مرحمتی در کار نیس و مانند ملوارد
قبل ،سلسلة گذشته به پايان میرسد و تا ظهور سلسله جديد برههای سخ و پر تلنش
وجود خواهد داش  .اين حوادث ،در نامه ساسان نخس  ،به شیوه پیشگويی و خبلر از
آينده آمده اس :
( )03و من برای تو اين رنجها و بیمها دور کلنم ( )03تلا ايلن ايرانیلان بلدکار
شوند ( )52و از پادشاهان برگردند ( )50و پدر و پسر را به هم افکننلد ( )50و
کشند شهنشاه پرويز مرا ( )53و نشنوند گفته فرزندان تلو کله زبلان مننلد ()50
چون چنین کنند از تازيان مردی پیدا شود ( )55که از پیروان او ديهیم و تخل
و کشور و آيین ،همله برافتلد ( )56و شلوند سرکشلان ،زيردسلتان ( Desatir,
.)1818: 288-291

اين عبارت به روشنی پايان دورهای پرشکوه وآغاز هرج و مرج و آشفتگی را پیشلگويی
میکنند .اما از کجا معلوم که پايان اين آشفتگی به ظهور دورة جديدی از پیامبران منتهی
شود .در پاسخ بايد گف که اگر به شیوه و منطق دساتیری تاريخ چنانکه پیشتر آشلکار
گرديد ،پايبند باشیم ،حتماً دوره جديدی را نیز بايد در پیش روی داشلته باشلیم .علل
اين امر آن اس که دورهها و مراحل مختلف بايد پش سر هلم بیاينلد تلا يلک مهلین
چرخ کامل شود و از آنجا که در پايان هر مهین چرخ تنها يک مرد و زن باقی ملیماننلد
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که نسلهای بعدی همگی از آنها هستند و چنین انقراضی هنوز روی نداده اسل  ،پلس
بايد همچنان انتظار داشته باشیم که در همین مهلین چلرخ ،دورهای جديلد بلا پیلامبری
جديد آغاز گردد .مضاف بر اينکه ،در نامه ساسان نخس به چنین مطلبلی بله صلورت
واضح و روشن تصريح شده اس :
( )35و اگر ماند يکدم از مهین چرخ ،انگیزم از کسان تو کسلی ( )36و آيلین و
آب تو ،بله تلو رسلانم ( )33و پینمبلری و پیشلوايی از فرزنلدان تلو برنگیلرم
(.)Desatir, 1818: 294

اکنون بايد روشن شده باشد که دساتیر ،موده ظهور دورهای نو و سلسلهای جديلد از
پیامبران اس  .نام اين پیامبر جديد صراحتاً در دساتیر ذکر نمیشود اما روشن اس کله
اشاره نويسنده يا نويسندگان دساتیر بله آذرکیلوان اسل  .اگلر شلجرهناملهای را کله در
دبستان مذاهب برای آذرکیوان ساخته شده اس  ،در مقابلل خلود قلرار دهلیم؛ روشلن
میگردد که آذرکیوان همان پیامبر موعودی اس کله در هلزاره يلورش تازيلان و آغلاز
کهین چرخ ديگری ظهور کرده اس  .سلسله نسب آذرکیوان بر اساس دبسلتان ملذاهب
چنین اس :
آذرکیوان بن آذرگشسب بن آذر زردش بن آذر برزين بن آذرخلورين بلن آذر
آيین بن آذر بهرام بن آذرنوش بن آذرمهتر بن کهتر آذر ساسان –که او را پنجم
ساسان گويند -بن مهتر آذر ساسان –که چهارم ساسانش میخوانند -بن کهلین
آذر ساسان -که مشهور به سوم آذر ساسان اس  -بلن مهلین آذر ساسلان -کله
متعارف به دوم آذر ساسان اس  -بن سترگ آذر ساسان -که او را آذر ساسلان
نخس خوانند -بن خرداد داراب بن بزرگ داراب بن بهمن بلن اسلفنديار بلن
گشتاسپ بن لهراسب بن اروند بن کینشین بن کیقباد بلن زاب بلن نلوذر بلن
منوچهر بن ايرج -از نواد فريدون -بن آبتین -از نواد جمشید -بلن تهملورس
بن هوشنگ بن سیامک بن کیومرث بن ياسان آجام -از نواد ياسان -بلن شلای
مهبول -از نواد شای کلیو -بن جیآ د -از نواد جیافرام -بن آباد آزاد -از نواد
مهآباد -که در آغاز مهین چرخ ظاهر و روشن گش (دبسلتان ملذاهب:0360 ،
.)32

روشن اس که اين نسبنامه در دبستان مذاهب چه کاربردی دارد و به چه نکتلهای
اشاره دارد .اين نسبنامه در حکم معرفی «آذرکیوان» به عنوان پیامبری جديد اسل کله
دورهای جديد را پس از فترتی هزار ساله آغاز کرده و دين الهلی را از حجلاب سلدههلا
مستوری بیرون آورده اس  .حال که چگونگی قلرار گلرفتن ناملههلای دسلاتیر و پیلام

گفتاری در باب پیام دساتیر

003

اصلیای که از بازخوانی آنها به دس آمد روشن گرديد ،میتوان به بررسی اين پرسلش
پرداخ که آيا مطالب دساتیر با کثراتگرايی دينی هماهنلگ و همخواننلد .بله عبلارت
بهتر ،آيا آموزههای دساتیر را میتوان به گونهای در نظر گرف که با حقانی ساير اديان
در تعارض قرار نگیرد .اين پرسش از آنجا مطر ملیشلود کله برخلی از پووهشلگران
آموزههای آذرکیوانی را هماهنگ با «دين الهی» اکبر شاه گورکانی در نظر گرفته و گملان
کردهاند که زبان اصلی دساتیر را که از آن با عنوان «زبان آسمانی»ياد میشلود ،ملیتلوان
به مثابه حقیقتی ناب و واقعیتی برتر در نظلر گرفل کله در هنگلام تفسلیر هلر يلک از
پیامبران الهی به دينی خاصی تبديل شده اس  .پر واضح اسل کله بلر اساسلی چنلین
برداشتی ،همه پیامبران و اديان را میتوان دارای درجهای از حقانیل در نظلر گرفل و
تعارض و نزاع میان برخی از آموزهها و صفکشی پیروان آنها در مقابل هم را ناشلی از
عدم توجه به همین مطلب دانس  .شفیلد پووهشگری اس که چنین درکلی از دسلاتیر
و زبان آن به دس داده و چنین نتیجه گرفته اس :
کیوان معتقد بود که اين زبان آسمانی هسته همة زبانهای بشری جهان را در بر
دارد .کیوان و پیروانش معتقد بودند که اين بدان معناس که هر دينی در جهان
ترجمهای از يک حقیق بنیادين اس و بنابراين پیلامبران باسلتانی سلن هلای
دينی جهان صرفاً ترجمههای يکديگرند (.)Sheffield, 2014: 165

اگر داوری شفیلد را صرفاً در باب پیامبران دساتیری در نظر بگیريم که هلیچ يلک از
آنها جز زرتش  ،پیامبر دين خاصی نیستند؛ آنگاه میتوان چنین موضلوعی را پلذيرف .
اما از آنجا که داوری وی ناظر به همة اديان و پیامبران جهان اسل و معتقلد اسل کله
چنین مطلبی مؤثر در آموزه «دين الهی» اکبر بوده اسل ()Sheffield, 2014: 183؛ بله
هیچ وجه نمیتوان آن را مقرون به صح دانس  .چه آنکه در دسلاتیر از هلیچ يلک از
پیامبران بزرگ جهان يعنی پیامبران سامی سخنی گفته نمیشود و در يلک ملورد يعنلی
پیامبر اسالم هم که گفتاری غیر مستقیم به میلان ملیآيلد ،ارزيلابیای بله غايل منفلی
صورت میگیرد .00در عین حال ،بايد توجه داش که به همین يک مورد هلم صلرفاً از
آن رو اشاره میشود که تازيان سبب نابودی پادشاهی ساسانی میشوند؛ پادشاهیای کله
از منظر دساتیر از تأيید الهی برخوردار اس .
اکنون بايد روشن شده باشلد کله بلرخالف تصلور شلفیلد ،نله تنهلا رنلگ و بلوی
گفتارهای دساتیر ،ايرانی اس که برد و دامنه آموزهها و تعالیم آن نیز محدود بله هملین
فرهنگ اس  .بنابراين تعمیم نا به جای آموزههای دسلاتیر و سلعی در هماهنلگ جللوه
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دادن آن با آموزه «دين الهی» اکبر ،به معنای ناديده گرفتن پیام اصلی ايلن کتلاب و علدم
توجه به ساختار و رحی اس که در اين مقاله توضیح داده شد.
جمعبندی و نتیجهگیری
دساتیر را کتاب آسمانی آذرکیوانیان دانستهاند ،اما تا کنون هیچ توضیح و تبیلین خاصلی
در اين مورد داده نشده اس  .موضوع زمانی دشوارتر میشود که به محتوای اين کتلاب
مراجعه میکنیم و در آن نام و نشانی از آذرکیوان و يارانش نمیيابیم .در ايلن مقالله ،بلا
بررسی ساختار دساتیر ذيل مفهوم ادوار الهی تاريخ روشن شلد کله ايلن کتلاب را بايلد
توضیح و توصیف مهین چرخ کنلونی جهلان دانسل کله خلود آن نیلز بله دورههلای
کوتاهتری تقسیم میشود .با بررسی مطالب دساتیر چنین به دس میآيد که هلر کهلین
چرخ با پیامبری آغاز و با پادشاهی به پايان میرسد .در دوران آخرين پادشاه هر کهلین
چرخ ،نافرمانی و بدکرداری مردم سبب روی گردانلی آن پادشلاه از ملردمش ملیشلود؛
سپس هرج و مرج و آشوب فراگیر میشود و دورهای از نابهسامانی حکمفرما ملیشلود؛
در نهاي با نبوت پیامبری جديد ،کهین چرخ بعدی آغاز میشلود .در دسلاتیر بله پلنج
کهین چرخ اصلی از مهین چرخ کنونی اشاره میشود که بر اساس نلام پیلامبران ابتلدای
هر دوره میتوان آنها را دورههای آباديان ،جیان ،ياسلیان ،شلايیان و گلشلاهیان در نظلر
گرف  .بر اساس معیارهای ياد شده ،پايان دورة گلشاهیان را بايد بلا پیلامبری کیخسلرو
مقارن دانس  .کیخسرو پیامبری خا اس کله روی در علالم بلا دارد و هملواره در
صدد اس تا به سوی خداوند باز گردد .بدين ترتیب ،نه تنها کیخسرو فرزندی از خلود
باقی نمیگذارد ،بلکه از معاشرت با زنان نیز پرهیز میکند تا نهايتاً به سوی خداوند بلا
میرود .با ظهور زرتش کهین چرخ جديدی آغاز میشلود کله بلر اسلاس منلدرجات
دساتیر تا پايان پیامبری ساسان پنجم ادامه میيابد .پس از ايلن ،بلا کشلته شلدن خسلرو
پرويز ،اين کهین چرخ نیز به پايان میرسد و دورهای از آشوب و آشفتگی آغاز میشود
کهبا هجوم تازيان به ايران همزمان اس  .در پیشگويیهای «نامه ش ساسان نخسل »
چنین آمده اس که از نسل وی پیلامبری ظهلور خواهلد کلرد و آغلازگر کهلین چلرخ
جديدی خواهد بود .چنانکه در اين مقاله استد ل شد اين پیلامبر جديلد را بايلد خلود
آذرکیوان دانس که بر مبنای شجرهنامة وی در دبستان مذاهب ،نسب از ساسان نخس
میبرد .بر اين اساس ،دساتیر را بايد بشارت نامة ظهلور آذرکیلوان دانسل و از هملین
روی هم هس که به مثابه کتاب آسمانی آذرکیوانیان شناخته شده اس  .در پايلان اگلر
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بخواهیم ادوار مختلف مهین چرخ بزرگی را که از منظر دساتیر همچنان ادامله دارد ،بله
صورت خالصه ياد آوری کنیم؛ میتوانیم هر دوره را با نام پیامبر آغاز آن دوره به شکل
زير در نظر بگیريم.
دوره
نخستین کهین چرخ
دومین کهین چرخ
سومین کهین چرخ
چهارمین کهین چرخ
پنجمین کهین چرخ
ششمین کهین چرخ
هفتمین کهین چرخ

پیامبر آغاز دوره
آباد
جیافرام
شایکلیو
ياسان
گلشاه
زرتش
آذرکیوان

رحی که در با ار ه شد ،ناظر به غايتی اس که نويسنده يا نويسندگان دساتیر در نظر
داشته اند؛ به عبارت ديگر آنها ساختاری را برای تاريخ در نظر گرفتهاند تا بتوانند
پیامبری آذرکیوان را در آن توجیه کنند .در اين راستا ،نويسنده يا نويسندگان ياد شده از
مواد و مطالبی بهره بردهاند که در بسیاری موارد نه تنها نادرس اند بلکه کامالً ساختگی
و جعلیاند .پیامبران و پادشاهانی که تا پنجمین کهین چرخ ،در دساتیر از آنها نام برده
میشود هیچ ردپايی در تاريخ ندارند و صرفاً برای پر کردن نقشهای خالی ادوار
ابتدايی تاريخ ساختگی آنها ابداع شدهاند .جعل چنین پیامبرانی با پیشینهای چنین
و نی در کنار بهرهگیری از زبانی ساختگی میتوانسته برای قدسی نشان دادن مطالب
دساتیر و جذب مخا بانی بوده باشد که در آغاز ،از هدف غايی اين کتاب آگاه
نمیشدهاند .در پنجمین کهین چرخ دساتیر ،از پیامبرانی نام برده میشود که همگی
شخصی های اسا یری فرهنگ ايرانی هستند و هیچگاه به عنوان پیامبر شناخته
نشدهاند .در اين بخش ،مطالبی نیز درباره شخصی های تاريخیای مانند اسکندر و دارا
بیان میشود که ساختگی بودن غالب آنها کامالً روشن و واضح اس  .تنها در ششمین
کهین چرخ دساتیر اس که میتوان برخی شخصی های تاريخی مانند زرتش يا
پادشاهانی مانند خسروپرويز را شناسايی کرد .اما محتوای اين بخش نیز تماماً به نحوی
شکل داده می شود تا پیامبری آذرکیوان در دور بعدی از آن بیرون بیايد .در ر صوری

052

جاويدان خرد ،شماره  ،33بهار و تابستان 0022

دساتیر نیز چنانکه در متن مقاله روشن شد ،اشکا ت مهمی به چشم میخورد .جدای
از نامتناسب بودن «ديرند» ادوار ابتدايی و انتهايی دساتیر ،زمانی که به پنجمین کهین
چرخ وارد میشويم و چهرههای اسا یری پای به میان میگذارند ،به سبب آشنايی
خواننده با اين شخصی ها و ناچاری نويسنده يا نويسندگان دساتیر در توجه به پیشینه
آنها ،نحوه پايان يافتن يک دوره و آغاز دوره بعد دستخوش تنییر میشود و شیوه
يکسانی که در دورههای پیشین وجود داش بر هم زده میشود .اين مشکل در پايان
پنجمین کهین چرخ و آغاز دور ششم ،بیش از پیش خودنمايی میکند و نظم معهود
گذشته را با چالش روبرو میکند.
پینوشتها
مال کاوس و فرزندش در سال  0333میالدی به ايران سفر کردند تا در مورد اختالف
.0
تقويمها با زرتشتیان کرمان مشورت کنند .در اين سفر ،مال کاوس دساتیر را از شخصی بله نلام
میرزا اهر در اصفهان میخرد و با خود به هند میآورد (پورداود.)05-06 :0336 ،
روشن نیس که دساتیر را چه کسی يا کسانی نوشتهاند .با اين همه ،پلورداود بلدون
.0
دلیلی متقن نويسنده آن را آذرکیوان دانسلته اسل (پلورداود .)302 :0332 ،آ لوکی نیلز بلدون
استد ل خاصی به چنین انتسلابی اشلاره کلرده اسل ( ،)Aoki, 2001: 65هلر چنلد در مقالله
ديگری در اين زمینه اظهار ترديد میکند (.)Aoki, 2000: 274
در دساتیر چنانکه در ادامه توضیح داده میشلود ،حتلی اسلکندر نیلز اصلل و نسلبی
.3
ايرانی پیدا میکند تا شخصی های برگزيدة دساتیری منحصراً ايرانی باقی بمانند.
در بند  0ترجمه فارسی نامه گلشاه از هر دو چاپ  0303و  ،0333معادل «فرزنیسار»
.0
همان «فرزنیسار» آمده اس که اندکی عجیب اس ؛ چرا که در ديگر موارد ،در همه جا ،معادل
فارسی «فرزنیسار»« ،گلشاه» ياد شده اس .
اين نام در بند  0نامه هوشنگ از چاپ ( 0333دساتیر ،)33 :0333 ،بر خلالف چلاپ
.5
 ،0303به صورت «هورشار» آمده اس که نادرس اس .
«فیرخرمین» را بايد به معنای «نخس » و «سرساد» را به معنای ساسلان دانسل  .ايلن
.6
در حالی اس که در بند  06پندنامه اسکندر «سرساد» به صورت «سرسار» آمده اس  .پلورداود
اين نام را به صورت «خرمین سرسار» آورده اس (پورداود.)33 :0336 ،
پورداود به صراح اسکندر را پیامبری دساتیری دانسلته و بله انتقلاد از ايلن مطللب
.3
میپردازد (پورداود .)30-36 :0336 ،معین نیز از اسکندر در کنار ساير پیلامبران دسلاتیری يلاد
میکند (معین .)36 :0336 ،مجتبا ی گرچه به پیامبر بودن اسکندر صريحاً اشارهای نمیکنلد املا
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از پیامبران شانزده گانه دساتیری سخن به میان میآورد که مستلزم پیامبر دانستن اسکندر اسل
(مجتبا ی .)003 :0330 ،همین ارزيابی نادرس را در آثار ديگری نیز میتوان ياف که ملهلم از
اين پووهشها بودهاند .برای مثال نگاه کنید به (گشتاسب.)020 :0336 ،
در ترجمه فارسی بندهای ديگری مانند بندهای  33يا  35يلا  003کله نلام «آبلاد» بله
.3
چشم میخورد ،بايد آن را تفسیر مفسر دساتیر دانس ؛ چرا که در ايلن فقلرات از ملتن اصللی
دساتیری به اين نام اشاره نمیشود.
.3
نمیشود.

در چاپ  ،0303فهرسلتی در ابتلدای کتلاب وجلود دارد کله در چلاپ  0333ديلده

( )003پیروان تو بسیار سال در جهان پادشلاه باشلند و خسلروی کننلد ( )000بلدان
.02
خوشی و خرمی و آرام و داد جهان هرگز نباشد که در هنگام خسلروان کلیش تلو ( Desatir,
.)1818: 34
.00

در اين زمینه نگاه کنید به (.)Desatir, 1818: 34

( )03گف که نخستین آباد را بگزيدم و پس از او سلیزده پینمبلر آبلاد نلام پلی هلم
.00
فرستادم (.)Desatir, 1818: 55
در دبستان مذاهب ،اين نام به صورت «آباد آزاد» آمده اس (دبستان ملذاهب:0360 ،
.03
 )00و (دبستان مذاهب .)32 :0360 ،احتما ً پورداود هم متأثر از دبستان مذاهب بوده اس کله
اين نام را به صورت «آباد آزاد» آورده اس (پورداود.)30 :0336 ،
( )33در رفتلله هنگللام چللون مردمللان کارهللای بللد کردنللد آبللاد آراد از میلان ايشللان
.00
برخواس (.)Desatir, 1818: 72
( )00ای جیافرام پور آباد آراد چون پدر تو پادشاهی گذاش اکنون جهانلداری تلو
.05
بگیر و فرسنداج را که کیش مهآباد اس آرايش و پیرايه ده (.)Desatir, 1818: 57
.06

بايد فرض کرد ،چرا که در دساتیر اين بخشها دقیقاً توضیح داده نشده اس .

.03

نگاه کنید به (.)Desatir, 1818: 74-75

.03

نگاه کنید به (.)Desatir, 1818: 91

.03

نگاه کنید به (.)Desatir, 1818: 116
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.)Desatir, 1818: 138( نگاه کنید به

.02

: در نامه فريدون چنین آمده اس
.00
) و آنچه خواهند به ايشلان نرسلد00( ) اکنون پسران تو سرکش شوند و انجام پاداش يابند03(
.)Desatir, 1818: 162( زود به منوچهر دهم
 آيین بزرگ، )ای اسکندر پور داراب يزدان تو را به پادشاهی و جهانگیری برداش0(
.00
.)Desatir, 1818: 223( آباد را که بزرگترين پینمبران اس بسیار دانشوری آشکار کن
 از نامه ساسان پنجم به صینه اول شخص اس00 شیوة بیان آخرين تفسیر ذيل بند
.03
 از اينجا میتوان اين احتمال را پذيرف که ديگر تفسیرهای اين کتاب.)Desatir, 1818: 218(
.نیز نوشته وی باشد
.)Desatir, 1818: 291-292( در اين زمینه نگاه کنید به
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